
PREZYDENT MIAST A \.ODZI
znak: DSS-OSR-II.6 I 3 1.721,2018.AJ I-6d2, dnia 04.09.2018 r.

DECYZJA NR ZZI745118

Dzialajqc napodstawie art. 10 $ 2 orazart. 104 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. -Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.lJ.22017 poz. 1257,2201g r.
poz. 149,650) zwanego dalej w skr6cie Kpa oraz art. g3 ust. l, art. gja ust, 1,2a,4 i 6,
art.83cust'1,3i4,art.83dust.7,2i4,ar1,86ust, lpkt5il0ustawyzdmal6kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. IJ. z 2018 poz, 

'1614), 
zwanej dalej

w skr6cie uoop - po tozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Zielem Miejskiej tr odzi zJs przy ul.
Konstantynowskiej 8/ I 0 (pism o znak:zzM.w zM.zr .5 0 I . 6 1 .20 1 g.BZ).

orzeka:

1. Zerwoli(' Zarzqdowi Zieleni Miejskiej w tr odzi na usuniEcie 1 szt. drzewa, rosn4cego na
terenie pasa drogowego ul. Mokrej przy skrzyzowaniu z ul. Limanowsfiego
w N'odzi (dzialka ewidencyjna m l47lI7 w obrqbie B-45), wymienionego w Tabeli
nr 1. wykaz drzewado usuniqcia,bezpobrania oplaty ztego tytuiu;

Tabe

Lokalizacja" drzewa obiEtego zezwolenie- okt"slon-o ro.tala *
stanowiQcym fragment mapy ewidencji grunt6w obejmui4cy teren

zalqczniku nr 1 do decyzji,
ww. nieruchomoSci.

2. UzaleLni(. wydanie zezwolemana usuniqcie drzewa wymienionego w pkt 1 od zast4pienia
go nasadzeniem zamiennym w iloSci I szt. drzewa, wymienionego w tabeli nr 2;

abela nr 2 - nasadzeri

L.p. Gatunek Ilo56 nasadzefi szt.
Parametry nasadzefi: Obw6d pnia /w cm/

na wysokoSci 100 cm

I Klon zwyczajny I srt. 12cm

Nowe nasadzenie nale?y wykonai na terenie pasa drogowego ul. Mokrej
w tr'odzi lub na terenach bEd4cych w zasobach Miasta polostajqcy.tr * -ua-inistrowaniu

Zarzqdu Zieleni Miejskiej w miejscu gwarantuj4cym prawidlonty iozwoj nowej sadzonki.
Planowane miejsce nasadzef nie moZe kolidowad z istniej4c4 i planowan4 infrastruktur4
techniczn4.

3. Ustalid nastEpuiQce, koflcowe terminy rearizacji zezwolema:
t usuniQcie dtzewa wymienionego w punkcie nr 1 moze nastqpii w terminie

do korica lipca 2019 r.;
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abela nr I - kazdrzew do usuniecia

Lp. Gatunek Obw6d pnia
drzewa lcml P rzy czy na us u ni pcia d rzew

I Klonzwyczajny 90
Drzewo jest obumarle i nie rokuje szans na

wznowienie wegetacji. W chwili obecnej drzewo
stan owi zagr oleni e bezpieczeri stwa ruch u dro gowe go.



. wprowadzenie nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie nr 2 powmno
nastqpid w terminie do korica erudnia 2019 r.:

4. Zobowi1za(, Zarzqd Zielent Miejskiej w tr-odzi do poinformowania wydaj4cego
zezwolenie o wykonaniu nasadzenia zastgpczego, o kt6rym mowa w punkcie 2 w terminie
do 14 dni od daty jego wykonania.

Uzasadnienie

Do Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw
Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi wplynql wniosek Zanqdt Zielem Miejskiej w N,odzi
o wydanie zezwolenia na usuniqcie 1 szt. drzewa, rosnecego na terenie pasa drogowego
ul. Mokrej przy slczyZowaniu z ul. Limanowskiego w tr-odzi. W uzasadnieniu wniosku
podano, 2e drzewo jest suche oraz posiada ubytki w korze. Ponadto z uwagi na brak zgody
wlaScicieli ww, nieruchomoSci oraz zagrolenie jakie stwarza przedmiotowe drzewo Strona
wniosla o zastosowanie w wydawanej decyzjr art. 10 Kodeksu postEpowania
administracyjnego.

PodstawE materialnoprawn4 rozpatzenia przedmiotowej sprawy stanowiq przepisy
zawarle w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W arI. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest
zasada, ze usuniEcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomoSci moze nast4pii po
uzyskaniu zezwolenta wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomoSci za zgodq
wlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela urzqdzeh, o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy
z dnra 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
z poLn. zm.) - jeZeh drzewo, bqd2l<rzew zagraLajqtym urzqdzeniom, W my51 art. 83a
ust.l uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieiuchomoSci wydaje w
pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w ptzypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomo6ci wpisanej do rejestru zabytk6w - wojewodzki konserwator zabytkow.

W przedmiotowej sprawie wniosek zloLyl wladaj4cy ww. nieruchomoSci4. Dzialka
nie nalezy do katalogu nieruchomoSci wpisanych do rejestru zabytk6w.

W artykule 83b ust. I uoop. zawarto obligatoryjne elementy wnioskri o wydanie
zezwolenia na usuniEcie drzew lub krzew6w, kt6re winno zawretaci imiq, nazwisko, adres,
lub siedzibg wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania
nieruchomoSci4 albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wlasnoSci urzqdze(t, o kt6rych
mowa w art. 49$ 1 Kodeksu cywilnego, zgodq wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest
wymagana, nazwe gatunku drzewa lub krzewu, obw6d pnia drzewa mierzony na
wysokoSci 130 cm, aw przypadku gdy na tej wysokoSci drzewo: a) posiada kilka pni -
obwod kazdego ztych pni, b) nie posiada v'ryraLme wydzielonego pnia - podanie obwodu
bezpoSrednio ponizej korony drzewa. Wielko6c powierzchni, z ktorej zostanie usuniqty
krzew, miejsce, ptzyczyne, termin zamierzonego usunigcia drzewa lub krzewu oraz
wskazanie czy usuniQcie wynika z celu zwrqzanego z prowadzeniem dzialalnoSci
gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadaj4cego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzia\ki lub terenu w
przypadku reahzacji inwestycji, dla ktorej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnia 7

lipca 1994r. - Prawo budowlane - okreSlaj4ce usytuowanie drzewa w odniesieniu do
granic nieruchomoSci i obiekt6w budowlanych istniejqcych lub projektowanych na tej
nieruchomoSci. Projekt planu nasadzen zastgpczych, stanowiqcych kompensacjq
przyrodnicz4 za usuwane drzewa lub krzewy lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu,
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wykonany w formie rysunku, mapy bqdz projektu zagospodarowania nieruchomoSci.
Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunk6w reahza.cji przedsiEwziEcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000,
zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na czynnoSci podlegaj4ce zakazom
okreslonym w ar1. 51 ust. 1 pkt l-4 i 10 orazw art.52 ust. 1 pkt i,3,7,g,12J3,r5 jezeli
zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zlozonq dokumentacjq w mysl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
rlYznaczono oglpdziny w terenie celem przeprowadzenia czynnoSci urzqdowyCh,
W trakcie trwaj4cych na gruncie oglqdzin ustalono stan faktyczny, zweryfrkowano
dostEpnoSc miejsc do nasadzen zamrennych oruz okreSlono cechy usuwanego drzewa -
jego wartoSi przyrodnrczq, w tym rozmrar drzewa, funkcjE jakE pelni w ekosystemie,
warloSi kulturow4 walory krajobrazowe i lokalizacjq,

W terenie stwierdzono, ze klon zwyczajny obumarl i nie rokuje szans na wznowienie
wegetacji. Drzewo w chwili obecnej stanowi zagrozeniebezpreczenstwa ruchu drogowego.
Na gruncie stwierdzono,2e molliwe jest wprowadzenie nasadzenia zamiennego w postaci
I szt. drzewa. Na t4 okolicznoSc sporz4dzono protok6t oglpdzin. Rozpoznaj4c sprawq i
oceniaj4e zasadnoSc przedlohonego wniosku, udzielono zezwolenia na usunigcie I szt.
drzewa Wszczegolnionego w punkcie 1 sentencji decyzji.

Zasadqjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniEcie drzew lub
krzew6w, kt6re nalicza i pobiera organ wla6ciwy do wydani a zezwolenia na usuniEcie
drzew lub krzew6w, Jakkolwiek treSi art. 86 ust. I uoop zaklad,a wyjatki i tak nie nalicza
siE oplat za usuniqcie : ,,1) drzew lub krzewdw, na kt1rych usuniqcie nie jest wymagane
zezwolenie; 2) drzew lub krzew6w, na kt1rych usuniqcie osoba fizyczna uryikolo
zenvolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub
krzewdw, iezeli usuniqcie jest nviqzane z odnowq i pielqgnacjq drzew rosnqcych na terenie
nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6w; 4) drzew lub krzew6w, hdre zagra2ajq
bezpieczerisfwu ludzi lub mienia w istniejqcych obiektach budowtanyih tub
,funkcionowaniu urzqdzen, o kt1rych mowa w art. 49 S I Kodeksu cywilnego,. 5) drzew lub
krzewow, hore zagrazajq bezpieczeristwu ruchu drogowego tub koleiowego albo
bezpieczensfwu zeglugi, 6) drzew lub krzewfw w zwiqzku z przebudowq dr6g puilicznych
lub linii koleiowych; 7) drzew, h6rych obw6d pnia mierzony na wysokoiii I30 cnt nie
przekracza' a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
iesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 50.cm

w przypadku pozostalych gatunk6w drzew w celu przywrdcenia grunt6w
nieu2ytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub do innego uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, okreSlonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzdnnego tub decyzji o warunkach zabudowy- i zagospodaiwania terenu;
8) lcrzewdw, ktdrych wiek nie przelvacza 25 lat, w celu przywr1cenia grunt1w
nieulytkowanych do uiytkowania rolniczego tub do innego u2ytkowania zgodnego
z przeznaczeniem terenu, olleilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;9) drzeu,
lub krzew6w w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub lcrzew6w na terenach
zieleni| l0) drzew lub krzew6w, kt6re obumarty lub nie rokujq szansy na prze2ycie,
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomoici; 11) topoli o obwidzie pnia
mierzonym na wysokoici I30 cm wynoszqcym powy2ej 100 cm, nienaleiqcych do gatuikow
rodzimych, je2eli zostanq zastryione w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych
gatunk|w| 12) drzew lub lvzew6w, jeheli usuniqcie wynika t potizeb ochrony roilin,
zwierzqt i grzybdw obiqtych ochronq gatunkowq lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
I3) drzew lub lcrzewfw z grobli stawdw rybnych; 14) drzew lub krzew6w,- jezeli usuniqcie
iest zwicpane z regulacjqi utrzymaniem koryt ciek|w naturalnych, wykonywan-iem
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i utrzymaniem urzc4dzen wodnych sluzclcych ksztaltowaniu zasob6w wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zalcresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania tych urzqdzen;
15) drzew lub krzewow usuwanych z terenu poligon1w lub plac6w twiczeri, slu2qcych
obronnoici paristwa, 2, W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, je2eli wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzaleinione od przesadzenia tego
drzewa lub lcrzewu albo wykonania nasadzen zastqpczych, a przesadzone albo posadzone
drzewo lub krzew nie zachowaly Zywotnoici po 3 latach od dnia uptywu terminu
wskazanego w tym zenttoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzefi zastqpczych,
lub przed uplywem tego okresu, z przyczyn zale2nych od posiadacza nieruchomolci, organ
wlaiciwy do wydania zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lrrzewu nalclada ponownie w
drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastqpczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz
art. 83d ust. 2 i 4 stosuje siq odpowiednio. 3, W przypadku niewykonania nasadzeri
zastqpczych, o kt6rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenuoleniem na usuniqcie drzewa lub
krzewu, st o suj e s iq przep isy o po s tQpow aniu e gzekucyj nym w administr acj i " .

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkiem zwiqzanym
z zaistnieniem, dw6ch przeslanek po pierwsze, drzewo wskazane do usuniqcia stanowi
zagrohenie bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz po drugie nie rokuje szansy na dalszy
prawidlowy rozw6j. Wobec powylszego zezwolenia na usuniqcie #w. drzewa udzielono
bez pobrania oplaty z tego t1.tulu, zgodnie z art, 86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dma 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt:. ,,art, 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za
usuniqcie: pkt 5) drzew lub lvzew6w, kt6re zagraiajqbezpieczenstwu ruchu drogowego lub
kolejowego albo bezpieczenstwu 2eglugi; pkt 10) drzew lub krzewow, kt6re obumarly lub
nie rokujq szans na przezycie, z przyczyn niezaleZnych od posiadacza nieruchomoici. "

JednoczeSnie w mySl art. 83c ust. 3 i ar1. 83d ust.2 ustawy o ochronie przyrody,
cyL'. ,,art. 83 c ust. 3, l4/ydanie zenvolenia na usuniqcie drzewa lub lvzewu mo1e byt
uzaleLnione od olveilenia przez organ nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa
lub lcrzewu. Art. B3d ust. 2. W przypadku uzaleinienia wydania zenvolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu od wykonania nasadzen zastqpczych, zezwolenie to okreila dodatkowo;
I) miejsce nasadzey't; 2) liczbq drzew lub wielkoit powierzchni lcrzew6w; j) minimalny
obwdd pnia drzewa na wysokofci 100 cm lub minimalny wiek lcrzewdw; 4) gatunek lub
odmianq drzew lub lvzewdw; 5) terminwykonania nasadzen; 6) termin zlo2enia informacji
s v,ykonaniu nasadzeri", zezwolenie na usunigcie klonu zwyczajnego zostatro uzaleZnione
od spelnienia warunk6w, okreslonych w punkcie 2 sentencj r decyzji, w terminie
okreSlonym w podpunkcre 2) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku
w ekosystemie miasta. W interesie Strony le?y,by zakupiony material nasadzenioury byl
jak najlepszej jakoSci oraz zostal objqty pracami pielEgnacyjnymi gwarantuj4cymi
utrzymanie wegetacji.

W dniu oglEdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrEbie drzewa
wnioskowanego do usuniqcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c
ust, I ustawy z dma 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyi.: "Organ wlaiciwy do
wydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu przed jego wydaniem dokonuie
oglqdzin w zakresie wystQpowania w ich obrqbie gatunk|w chronionych",

imo braku nleruc
w nle hu drosoweso. ludzr

w udzielono w oparciu o aft. 10 I 2 ustawv z dnia 14 czerwca 1960 r. -
po stEpowania administracvj ne go.

Biorqc ponizsze pod uwagE orzeczonojak w sentencji.
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Przed przystqpieniem do usuniqcia drzewa objqtego niniejszym zezwoleniem,
prosimy .o zapoznanie siE z informacjE dodatkow4 w zakresie ochrony przyrody oraz
ochrony zwierzqt, zawartqw zalqcznikunr 2 do decyiji.

Zgoclnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, proiekt
niniejszej decyzji uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w tr-odzi, w zwi4zku z niewyraiLeniem stanowiska przez RDOS w terminie
30 dni od dnia otrzymania projektu niniejszego zezrvolenia.

Pouczenie:
i. W odniesieniu do drzewawymienionego w punkcie nr 1 sentencji decyzji, wobec kt6rego

ptzewidziano zast4pienie go innym drzewem w punkcie 2 sentencji deiyzji, a posadzoie
drzewo nie zachowalo 2ywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu *rkuru.r.go
w punkcie 2 sentencji decyzjr lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zaleZnycn oa
posiadacza nieruchomoSci, nalozony zostanie ponownie w drodz e decyzji obowiqzek
wykonania nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzenii zastEpciego
zgodnie z zezwoleniem, bpd4 mialy zastosowanie przepisy o postEpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art. 86 ust. 2 i 3 uoop.

2. Usuniqcie dtzewa poza terminem okreSlonym w punkcie 3 ppkt 1 sentencji d,ecyzji
potraktowane zostanie jako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w aft. 88 ust, t plt"t
uoop' polegaj4cy ira usuniEciu drzewa bez wymaganego zezwolenia. stanowi4cy podsiawq
do wymierzenia administracyjnej kary pieniEznej w wysokoSci dwukrotnej oplaty zi
usuniqcie drzewa,

3' Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzewa w terminie okreslonym
wpkt 3 ppkt I sentencji decyzji.

4. Z.obowiqzanie strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowego nasadzenia ma na celu umozliwienie stwierdzenia, ze strona
wypelnila warunek okreslony w punkcie 2 sentencji decyzji.

5. Uzyskanie zezwolenta na usunigcie drzewa nie zwalnia z obowi4zku i odpowiedzialnoSci
karnej za nreptzestrzeganie zakazow i ograniczeri wynikaj4cych z prr"pir6* og6lnych,
dotyczqcych ochrony przyrody i ochrony zwrerzqt, w szczegolnosci tikuru niszczenia
gniazd i schronieri zwierzqt objgtych ochron4 prawna oraz humanitarnego traktowania
zwierzat dzikich

Urzqd Miasta l_odzi
De p afta me nt S.praw S polecznych

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
92-326 I-6d1, al Pilsudskiego 100



6. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w N,odzi, wniesione za poSrednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowainienia Prezydenta Miasta N,odzi, w terminie 14 dni od dafy jej
otrzymania.

'-Fal

*i!i.fa

Zalacznikiz
1. Mapa zlokalizacjqdrzewa do usunipcia.
2. Informacja dodatkowa w zakesie ochrony przyrody i ochrony

Otrzymuia:
| . Zanqd Zieleni Miej skiej

94-303 N,6d2, uI. Konstantynowska 8/10
2. ala

Zwolniouo z oplatv skarbowei,
Podstawa: ustawa z dnia l6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (ednolity tekst:
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zwierzqt.

Dz. U. z 20 17 r. poz, 624, 127 3, | 529, | 543, | 566).


